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Neuroophthalmológia

o fogalma

o feladata
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o fordított a gondolkodás: szem   - rendszerbetegség

magassági lokalizáció, topográfia: etiológiai 
megközelítés

o cél: a károsodás egzakt mérése, funkcióvesztés dg.

(még morfológiai eltérés nélkül)

o minél koraibb a diagnózis:

- annál kisebb a funkcióvesztés és a reziduális lézió

- annál hatékonyabb a kezelés és a rehabilitáció
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A neuroophthalmológia  jelentősége
a stroke esetén

o a szemtünetek jelentősége a cardio- és a
cerebrovascularis megbetegedésekben

o az ”ocularis stroke” fogalma

o az anatómiai és a patofiziológiai kapcsolatok a
szemtünetek hátterében:

• a retina hyperperfúziója
• az ún. végarteriák, venulák
• a shunt mechanizmusok hiánya
• az art. ophthalmica anatómiai szitúációja
• az ún. „kisér betegség” fogalma
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RETINA
oo belsbelsőő rréétegeket : ACR tegeket : ACR –– AO AO (törzsembólia,o-ACR)
oo kküülslsőő (PE,PhRec) (PE,PhRec) : choriocapillaris : choriocapillaris ––diffdiffúúzizióó
oo submacularissubmacularis--, peripapillaris :  sAPC , peripapillaris :  sAPC ((ágembólia))

n. II. PAPILLAn. II. PAPILLA
oo lamina cribrosa distlamina cribrosa distáális rlis réészszéét:t:

sAPC, Zinn Haller gysAPC, Zinn Haller gyűűrrűű (NA-AION)
oo laminaris laminaris -- scleralis rscleralis réészsz

sAPC choroidea felsAPC choroidea felőőll
peripapillaris erekbperipapillaris erekbőőll ((A-AION)

CHIASMA
(látótér defektus) 
• ACA
• AcomANT

AGYTÖZS
(kettőslátás)
• SCA
• PCA

RADIATIO  OPT.,  LÁTÓKÉREG
(látótér defektus) 
BA, PCA, SCA



A szem vénás vérellátási rendszere 
– az orbita vénás hálózata

1.  v. ophthalmica superior

2. v. ophthalmica inferior 

3.  v. centralis retinae 

4.  kapcsolat a sinus cavernosus-sal 

5.  liquor keringés és a vénás rendszer
fiziológiai kapcsolata
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Cerebralis vénák

vv. n.II., v.c. retinae  thrombosisa

duralis sinus thrombosis

koponyaűri nyomásfokozódás (HIP) 
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szemtünetek



Stroke
elsődleges vérzés (20%)

intraparenchymális, subarachnoidális 

ischaemiás stroke (80%)

atheromatosus elv.  (20 %) (art-art embólia)

kisartkisartééririáák betegsk betegséége (25 %)ge (25 %)„„Lacuna betegsLacuna betegséégg””

cardioembóliás stroke (20%)

cryptogén stroke (30%)

egyéb okok:
- ér dissectio, drog, 

- prothrombotikus állapot

V  Biousse: Ischemic cerebrovascular Disease.
in:Walsh&Hoyt’s:Clin. Neuroophthalmology, 1971.2005.8

SVD okai:
• thrombophyliák
• haematológiai bets.:polycythemia vera, thrombocythemia
• coagulopathiák: APS, ITT
• érfal abnomitások: KIR vasculitise: SLE, atheromatosis



Akut SVD    <<<  Krónikus SVD

Angiitis a KIR-ben
 Primer ~ : GCA, periarteriitis nodosa, granulomat. gyull.
 Szisztémás  vasculitis
 Szekunder ~ : infectio, tumor, autoimmun betegségek

Nem gyulladásos angiopathia
o Sneddon szindróma (APS, livedo, mpl.stroke)
o Susac szindróma (occl.szem, cochlea, KIR) 
o Gyógyszerek, toxinok
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Hypertenzív encephalopathia
o látászavar, fejfájások
o erek fibrinoid necrosisa



Klinikai formák – etiopathomechanizmus

Cerebralis amyloid angiopathia

corticalis-,  leptomeningealis  SV, dementia, Alzheimer-, Down kór

MELAS    (Mitochondriális-Encephalopathia-LaktátAc.-Stroke)

ptosis,  OA, hemianopia kérgi vakság,  ophthalmopathia, DPR.,

RNS mutáció

CADASIL

(Cerebral-Autosomal-Dominant-Arteriopathy with Subcortical 
Infarct & Leukoencephalopathy)

anti-NOCTH3 AT-19chr,  rekkuráló ischaemia,

subcorticalis  dementia 10

ArteriolosclerosisArteriolosclerosis
((RF, lipohyalinosis, Binswanger encephalopathia)

Mpl. infarctusok / vpl. infarctusok / véérzrzéések, dementia lsek, dementia léépcspcsőőzetesenzetesen
akut SVD  <<   krónikus SVD



Alapvizsgálatok:

o anamnaesis, visus,  színlátás

o CFF, elektrofiziológia

o pupillomotoros  afferens  reflex

Látótér:

o konfrontális, 

o Bjerrum ernyő (kampimetria), 

o projekciós perimetria  (statikus, kinetikus )

Keringési vizsgálatok:

o Fluorescein angiográfia (FLAG)

o Heidelberg Retina Flowmeter (HRF) 

Szemfenék - papilla morfológiai (rostveszteség) dg.

o Heidelberg Retina Tomográfia (HRT)

o Octopus  perimetria

Szemfenéki vizsgálat - macula,  papillomacularis régiók dg.:

o Optikai Coherens Tomográfia (OCT)

Log ReflectionLog Reflection

Optic 
Disk
Optic 
DiskFoveaFovea

RNFLRNFL

ChoroidChoroid

VitreousVitreous

ScleraSclera

250 
µm
250 
µm

250 µm



Eszméletlen beteg

o primer szemállás

o pupillomotoros reflex

Megtartott tudati állapotú beteg

o primer szemállás, beigazító szm.

o pupillomotoros reflexek

o vezetett szm. 9 tekintési irányba

o kettőskép elemzés: közelre-, távolra

Kettőskép elemzései

o közeli kettőskép mérése

Maddox szárny

o távoli kettőskép tesztje 

Hess ernyő, Polateszt

o kettőskép kezelése

prizma szemüveg

Otoneurológia – Neurológia - Neuroophthalmológia

Elektrooculográfia (EOG, IRD, scler-SC-EOG, video-EOG),

Vestibuloocularis reflex,  EMG,  Optokinetikus nystagmus
(A Straube, U Büttner: Neuronal Control of Eye  Movements, Neuroophthalmology,

Karger. 2007)



Neuroradiológiai –
Cardiológiai-
Laboratóriumi-
Doppler –
Neuropsychológia
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ax-FLAIR    ax-DWI axiális T2

coronális FLAIR



ARTÉRIÁS KERINGÉSI ZAVAR
(atherothrombosis,  mikroembolizáció)

RETINA  ág-, tözsembolizácója
(in)komplett amaurosis

PAPILLA elülső ischaemiás  opticopathiája 
( NA-AION, A-AION)
centralis>perifériás  látásvesztés 
papilla oedema  - decoloratio

I

VÉNÁS KERINGÉSI ZAVAROK    
(vasc.encephalopathia,  ic. sinus thrombosis)

RETINA  pre-, ág-, törzs thrombosisa

amaurosis fugaxok papilla oedema,

retina vérzések,  maculopathia

RETROCHIASMALIS LÁTÓRENDSZER   

Vertebrobasilaris TIA vagy  STROKE

homonym  hemianopia (átmeneti/tartós)

Az ocularis stroke tünettana

AMAUROSIS FUGAX ,TMB  (TIA)
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Amaurosis fugax – TMB 

egy/kétoldali, izoláltan   91 – 18%

Artériás keringési zavarok 

104,0 - 19,5%

AION 12,0%

> retina ágembólia 5,0%

> törzsembólia 2,5%

Vénás keringési zavarok 

83 – 23%

törzs thromb. > prethrombosis
> retina ágthrombosis  
> sinus thrombosis

Retrochiasmalis  látóideg stroke

> TIA 138 - 27%



Jellemzői
o incidencia: norvég>német>svéd,   50 év>
o fájdalommal indul (halántéktájon)
o markáns centrális látásvesztés, mindkét szemen
o fejfájás, polymyalgia rheumatica,We
o papilla oedema-, majd sápadt, atrophia, vérzések retinán

A-AION előfordulása:   
sziszt. nekrotizáló vasculitis – (közép-,nagyerek), 
sACP vasculitis,  óriássejtes arteriitis (GCA) –

Diff .dg.: 
• szövettan
• FLAG: kései festéktelődés a papillán,  
• peripapillaris choriocapillarisban
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Jellemzői

reggel,  fájdalom nélkül, progresszív egyoldali látásromlás

szemfenéken: 

akut: mérsékelt papillaoedema, kevés vérzés 

krónikus: sápadt éleshatárú a papilla

látótér:

akut: nagy vakfolt  (oedema papillae)

krónikus: nasalis alsó quadrantopia – (temporalis) rostlézió

nem–arteriitis AION >>>A-AION

kétoldali, főleg nők

belgyógyászati háttér betegségek:  hypertónia, atherosclerosis, 

DM, s.s. anaemia, polycythemia

koponya MR:  negatív /vagy multiplex lacunaris infarctusok

FLAG:  papillán koraibb festék megjelenés
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Eset bemutatás - AION

St. p. NA- AION o.d., perimacularis ischaemia
alapbets.:  primer APS (56 éves) 

St.p. kétoldali NA-AION,
centralis ret.

Alapbets.:hyperlipidaemia, anaemia
(38 éves)

Baloldali occlusio  arteria centralis ret. 
megkímélt  cilioretinalis keringés-
alapbets:  laesio cerebrovasc. ad reg.  ACM l.s.
Occlusio ACI distalis, occlusio ACM l.s.
(32 éves)



Alap tünetek:

o fejfájás

o papilla oedema,  szemfenéki eltérések

o látótér defektusok, markáns látásvesztés

o ophthalmo-paresisek  (n. III.,  n. IV.,  n. VI.)

o agytörzsi-centrális szemmozgás zavarok

o pupillomotoros pályasérülési jelek

Ferro JM, Canhao P, Stam J et al. 
Prognosis of cerebral vein and dural sinus 

thrombosis: results of the International 
Study on Cerebral Vein and Dural Sinus 

Thrombosis (ISCVT), 
Stroke 2004;35:664-70.

- 21 ország, 69 centrum, 624 beteg -



Az agyi keringési zavarok szövődményei a szemfenéken

thrombosis v. centr. retinaethrombosis v. centr. retinae

•szervült papilla oedema
•típusos maculopathia
•teljesen elzáródott véna ág

elelüülslsőő ischaemiischaemiáás opticos opticopathia

peripapillaris vérzések,
ischaemiás gócok
perimacularis szervült  oedema
durva pigment epithel lézió

maculopathiák

gravis perimacularis oedema
proliferatív  perimacularis diabeteses
retinopathia szervült vérzésekkel,
érujdonképződésekkel



USA – STROKE

o 700 000 beteg/270millió lakos
- 25 beteg/10 000 lakos/év -

o halálokok között 3. a stroke 
o stroke 5 millió ember haláloka
o 2020-ra ez megduplázódhat
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Magyarország – STROKE

o40 000 beteg/10 millió lakos
o40 -/60/ beteg/10 000 lakos/év
o90%- a ischaemiás stroke, 

2/3  atherosclerosis 
oletalitás:  18/10 000 lakos (50%)

OCULARIS STROKE
•USA: 6000 AION, Magyarországon 250-300 megbetegedés/év

•a vakság egyik leggyakoribb oka (macula degeneráció, glaucoma után)

• mindkét szemes – egyszemes érintettség: 73,7% - 26,3%

•átlag életkor 57,8% életév ( saját betegkör)

•MR eltérés – a szemtünetek jelentkezésekor: 54,6%%

Óváry Cs. Epidemiológiai vizsgálatok.
OPNI Agyérbetegségek Országos Központja, 2001., 2005



Cerebrovascularis megbetegedések              Ocularis Stroke

1./ KS Wong et al. Risk Factors for early death in acute ischemic stroke and intracerebral hemorrhage.

(A prospective  hospital-based study in Asia) Stroke 1999,30: 2326.

2./ KG Heinze: Molecular risk factor for thrombosis & risk factors in venous thrombotic diseases.Clin. Lab. 
2000, 46:191.
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KEZELÉSI ALAPELVEK 
a retina és a látópálya thromboembóliás megbetegedéseiben

eddigi kezelési módok – szemléletváltás
etiológia specifikus kezelés céljai
szövődmény veszély – ineffektív kezelés
életreszóló kezelés – gondozás 
kooperáció - csapatmunka

1./ MG Bousser : Antithrombotic strategy in stroke.Int. Soc.Thrombosis & Haemostasis XVIIIth Cong.2001

2./ Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság : Thromboembóliák megelőzése és   kezelése. 
(Magyar Konszenzus Nyilatkozat 1998, 2001)

3./ Magyar Stroke Társaság: A stroke ellátás protokollja, 2007. (javaslat)
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KEZELÉSI LEHETŐSÉGEK
a retina és a látópálya thromboembóliás megbetegedéseiben 

••ThrombolysisThrombolysis

••AntikoagulAntikoagulááns kezelns kezelééss
izolizolááltan, antiaggregltan, antiaggregáácicióóvalval

••Thrombocyta antiaggregThrombocyta antiaggregáácicióós th.s th.

KiegKiegéészszííttőő kezelkezelééseksek
CHCH--, zs, zsíír anyagcsere  zavarr anyagcsere  zavar
HYPERTHYPERTÓÓNIANIA
HaemodilutioHaemodilutio
NeuroprotekciNeuroprotekcióó
vasodilatvasodilatáácicióó

AHA: Guidlines for Thrombolytic Therapy for Acute Stroke:A suppleme: Guidlines for Thrombolytic Therapy for Acute Stroke:A supplement to the Guidlines for t the Management of Patients with acute nt to the Guidlines for t the Management of Patients with acute 
ischemic stroke. 1996 American Heart Association Inc. Circulatioischemic stroke. 1996 American Heart Association Inc. Circulation,1996,94:1167n,1996,94:1167--74.74.

Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság : Thromboemb: Thromboembóóliliáák megelk megelőőzzéése se éés   kezels   kezeléése. (Magyar Konszenzus Nyilatkozat  2001)se. (Magyar Konszenzus Nyilatkozat  2001)
Magyar Stroke Társaság: A stroke ell: A stroke ellááttáás protokollja, 2007. (javaslat)s protokollja, 2007. (javaslat)

Magyar Arteriosclerosis Társaság ÖÖsszefoglalsszefoglaláás a hyperlipoproteinaemis a hyperlipoproteinaemiáák kezelk kezeléési si íírráányelvei.nyelvei.. (Agy(Agyéérbetegsrbetegséégek, 2002/3.)gek, 2002/3.)



ANTIKOAGULÁNS    kezelés

1./AION azon eseteiben, ha:
 akut, egyoldali 
 lezajlott AION+ismert etiológia
 pseudo Foster-Kennedy sy.
2./ Retina  THROMBOSIS
 akut egyoldali+/-ismert etiológia
 akut egyoldali+társszem lezajlott thr.
3./ SZEMTÜNET+card. embólia forrás

(pitvar fibrilláció, AMI,etc.)
4./ SZEMTÜNET+ ACI-, a.vert. dissectio
5./ SZEMTÜNET+thrombophylia+/-

stroke
6./ SZEMTÜNET + APS syndroma

ANTIKOAGULÁNS kezelés 
kontraindikációi

 nem kooperáló beteg

 malignus-, kezeletlen hypertónia

 dementia,koponya trauma veszélye

 szemészeti-lokális okok:
üvegtesti vérzés,

neovascularisatio,

retinopathia diabetica

THROMBOCYTA AGGREGÁCIÓT 
gátló kezelés

o ACR embólia +ACI atherosclerosis
o ACR embólia +ACI atherosclerosis+DM
o +hyperlipoproteinaemia
o AION+súlyosfokú ACI stenosis műtétig
o Kétoldali-, lezajlott AION
o Egyoldali chr. AION+nincs sziszt.eltérés25



Antikoaguláns kezelés: 

o Na-heparin  inj.  vagy LMWH inj. 
o dózis: iv.bólusban: 80 IU/tskg (~5 000 IU),

o majd 18 IU/tskg/óra (~1 000 IU/óra)

o vérzési és alvadási idő kontroll 

o klinikum alakulásától függően per os acenocoumarin kezeléssel folytatandó

o (thrombophylia vizsgálatok 3. hónap után)

Agyödema csökkentés: Mannitol, Glycerin

Antiepileptikumok: carbamazepine származék

Terhesség esetében           therapiás dózisú LMWH

Általános kezelési alapelvek :

intracranialis nyomás monitorozása, lélegeztetés, oxigénpótlás, a hypercapnia csökkentése, 

ozmotikumok alkalmazása, diuretikus kezelések, 

hyperozmotikus Mannitol-oldat használata, corticosteroidok adása, dekompressziós műtétek, 

kamrai vagy lumbális drain alkalmazása

Cél:   APTT > 2x
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KONKLÚZIÓK
a retina és a látópálya thromboembóliás megbetegedéseiben

• korai és pontos diagnosztika
• etiológia-, embólia forrás keresése
• etiológia specifikus, szisztémás kezelés
• társszem érintettség megelőzése
• szisztémás folyamat kezelés

(cardio-, és/vagy cerebrovascularis)
• team

BETEGBETEG

neuroradiolneuroradiolóógusgus

ideggyideggyóógygyáász sz –– „„strokolstrokolóógusgus””

szemszeméész sz --
neuroophthalmolneuroophthalmolóógusgus

angiolangiolóógusgus

immunolimmunolóógusgus
haematolhaematolóógusgus

kkardiolardiolóógusgus
idegsebidegsebéészsz



 tiszttisztáázatlanzatlan az ocularis stroke klinikai tüneteinek etiopathomechanizmusaetiopathomechanizmusa

 az ididőőfaktofaktor: a progrediáló látásvesztés – az ok  kiderítése – etiológia specifikus 
kezelés 

 thrombolysis – akut ellátásban 3 3 óórráán n bebelül – fibrin embólizáció eseteiben

 az akut ellátás, primerprimer-- éés szekunder prevencis szekunder prevencióó csak „stroke betegek” ellátási 
centrumcentrumában lehetséges

 szemtünetekre vonatkozóan is csak hháállóózatbanzatban mműűkkööddő, kooperáló, egységes 
kezelési  és gondozási alapelveket követő tevékenység lehet effektív

Occlusio art. centralis RETINAE o.sOcclusio art. centralis RETINAE o.s..
Amaurosis inkompl. o.s.Amaurosis inkompl. o.s.
Occlusio ACM l.s.
Occlusio ACI distalis l.s.
Hemiplégia  l.d.
Aphasia  sensomot. 28

Dilemmák és kérdőjelek
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Örök dilemmánk, hogy mi a nehezebb: 
egy sohasem látott világot elképzelni, vagy

a látott világot elveszíteni, illetve 
azt feldolgozni, hogy a látás élménye sohasem tér vissza.

Nem szabad ebben dönteni, csupán empátiánk vezérelhet.
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Köszönöm a figyelmet!

Somlai Judit dr.

Internet:   www.SomlaiJudit.hu
Email:   dr@somlaijudit.hu


